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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa, 
kvinnor och utsatta människor som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag, 
även som egenföretagare, men som har 
svårt att få finansiering. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att stimulera 
entreprenörskap bland kvinnor, med 
tanke på att endast var tionde kvinna i EU 
är entreprenör, jämfört med var 
fjärde man. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
bör programmet stödja integreringen av 
målen jämställdhet och icke-diskriminering 
i all sin verksamhet. Programmet bör 

(18) I enlighet med artiklarna 8 och 10 i 
fördraget bör integreringen av målen 
jämställdhet och icke-diskriminering
främjas i programmets alla delar och i all
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därför övervakas och utvärderas 
regelbundet för att det ska gå att bedöma 
hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

dess verksamhet. Programmet bör därför 
övervakas och utvärderas regelbundet för 
att det ska gå att bedöma hur jämställdhets-
och diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) De delar i gemenskapsprogrammet 
för sysselsättning och social solidaritet –
Progress (Progressprogrammet) som 
handlar om jämställdhet och 
icke-diskriminering införlivas i 
programmet Rättigheter och 
medborgarskap. Europeiska unionens 
program för social förändring och social 
innovation bör dock i sin verksamhet ha 
som mål att förbättra kvinnornas 
deltagande på arbetsmarknaden och deras 
arbetsvillkor samt skapa bättre balans 
mellan yrkes- och privatliv. 

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av 
Europa 2020-strategin, dess övergripande 

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av 
Europa 2020-strategin, dess övergripande 
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mål och integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

mål och integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom, förbättra arbetsvillkoren samt 
skapa bättre balans mellan yrkes- och 
privatliv.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Gynna arbetsplatser som erbjuder 
olika möjligheter för sina anställda att 
hitta en sund balans mellan yrkes- och 
privatliv.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Främja sysselsättning och social 
inkludering genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för 
utsatta grupper och mikroföretag och 
genom att öka de sociala företagens 
tillgång till finansiering.

e) Främja sysselsättning och social 
inkludering genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för 
utsatta grupper och mikroföretag, med 
särskild tonvikt på att stimulera 
entreprenörskap bland kvinnor, och 
genom att öka de sociala företagens 
tillgång till finansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och bekämpa diskriminering på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning,

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män genom att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i programmets 
alla delar och all dess verksamhet, och 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning,

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Där så är lämpligt ska hänsyn tas till 
jämställdhetsdimensionen vid 
fördelningen av anslagen. 

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Insamling av uppgifter och statistik samt 
utveckling av gemensamma metoder, 
klassificeringar, indikatorer och 
referensvärden.

a) Insamling av uppgifter och statistik samt 
utveckling av gemensamma metoder, 
klassificeringar, indikatorer och 
referensvärden, där så är lämpligt 
uppdelade efter kön och ålder.
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Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt när det 
gäller utveckling av en flerspråkig digital 
plattform för förmedling av lediga platser 
och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

4. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt när det 
gäller utveckling av en flerspråkig digital 
plattform för förmedling av lediga platser 
och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar, ensamstående föräldrar och 
kvinnor och män som arbetar deltid på 
grund av omvårdnadsansvar.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, 
jämställdhet, utbildning, yrkesutbildning 
och ungdomsfrågor, forskning och 
innovation, entreprenörskap, hälsa, 
utvidgning och externa relationer samt den 
allmänna ekonomiska politiken.
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som underlag för regelbunden övervakning 
av programmet och för att göra de 
eventuella anpassningar som krävs på 
grund av prioriteringarna i fråga om politik
och finansiering ska kommissionen 
vartannat år utarbeta 
övervakningsrapporter som överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet. Dessa 
rapporter ska omfatta programmets resultat 
och i vilken omfattning jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor, inbegripet 
tillgänglighetsfrågor, har beaktats i 
programverksamheten.

Som underlag för regelbunden övervakning 
av programmet och för att göra de 
eventuella anpassningar som krävs på 
grund av prioriteringarna i fråga om politik 
och finansiering ska kommissionen 
vartannat år utarbeta 
övervakningsrapporter som överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet. Dessa 
rapporter ska omfatta programmets resultat 
och i vilken omfattning principerna om 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering 
har respekterats och hur
diskrimineringsfrågor, inbegripet 
tillgänglighetsfrågor, har beaktats i 
programverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011, och i dess 
sammansättning ska en jämn 
könsfördelning eftersträvas.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 20 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster genom att 
utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå. Detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden. 
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster genom att 
utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå. Detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden. 
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar, ensamstående föräldrar och 
kvinnor och män som arbetar deltid på 
grund av omvårdnadsansvar.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag,

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag, med särskild tonvikt på att 
stimulera entreprenörskap bland kvinnor,

Or. en
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